


– KURMI KURMI ,  KUR BUVAI ,
SAVO MAŽĄ KAMARĖLĘ KUR RAUSEI?
– PO ŽEME,  KUR TAMSU,
SAVO MAŽĄ KAMARĖLĘ AŠ TURIU.
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ŠOKA KIŠKIS ,  ŠOKA LAPĖ,
ŠOKA VISI  ŽVĖRYS
IR TAS BRIEDIS ILGARAGIS,
IR TAS ŠOKINĖJA.
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OI ,  NORI NORI KOJELĖS TREPSĖTI .
NEGRIEŽIA MUZIKANTAS,  REIKS JAM UŽMOKĖTI .
MUZIKANTE,  GRIEŽK,  GRIEŽK,  AŠ TAU UŽMOKĖSIU:
AŠ TAU DUOSIU SALDAINĖLĮ ,  TAI  TU PRALINKSMĖSI .
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DĖMESIO! Prie garso įrenginio pridedami sveikatai 
pavojingi maitinimo elementai (AAA). Jei juos 
prarijo vaikas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 
Nemaišykite skirtingų rūšių: šarminių, cinko, naujų 
ar panaudotų elementų tarpusavyje. Naudokite 
tik tos pačios rūšies elementus. Elementus įdėkite 
atsižvelgdami į poliškumą. Nepalikite neveikiančių 
elementų įrenginyje. Nemeskite jų į ugnį, nepalikite 
įrenginyje, jei ilgą laiką nesinaudosite knyga. Ne-
mėginkite įkrauti elementų, kurių negalima įkrauti. 
Prieš įkraudami elementus, išimkite juos iš įrenginio.

Leidinio elektronika bei elementai 
gali būti pavojingi aplinkai; ne išmes-
kite, o atiduokite perdirbti.

Elementų išėmimo ir įdėjimo instrukcija: 
atsukite tvirtinimo varžtelį ir nuimkite skydelį, iš-
traukite elementų laikiklį. Įdėkite naujus maitinimo 
elementus (2xAAA), kaip parodyta poliškumo dia-
gramoje (+/-). Laikiklį įstumkite atgal į garso įrenginį 
ir užsukite varžtelį.

Knygelės sudarytoja Aušra Žičkienė yra projekto „Tilidūda“ sumanytoja, humanitarinių 
mokslų daktarė, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresnioji 
mokslo darbuotoja. Aušra kruopščiai parinko nesudėtingas, tačiau tam tikras tarimo 
užduotis turinčias daineles, kad klausydamasis ir stebėdamas paveikslėlius vaikas galėtų 
linksmai ir žaismingai mokytis ištarti didžiausius iššūkius keliančias raides ir garsus: „r“, 
„tr“, „l“, „ai“, „uo“ ir kitus. 

Daineles aranžavo kompozitorius, aktorius Vytautas Leistrumas, vaidinantis įvairiuose 
Keistuolių ir „Atviro rato“ teatrų spektakliuose, aktyviai kuriantis muziką filmams ir 
spektakliams bei koncertuojantis su bendraminčių grupe „SOLO ansamblis“.  

Talentingo dailininko Dovydo Čiuplio iliustracijos pradžiugins ne tik vaikus, bet ir 
suaugusiuosius.

Aušra Žičkienė
Dovydas Čiuplys

Vytautas Leistrumas

Tarimą lavinančios dainelės
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Visiems žinomos ir mažiau girdėtos 

linksmos lietuvių liaudies dainelės 

vaiko tarčiai lavinti. 

Dainuoti smagu ir naudinga.

Mokantis dainas 

gerėja tarimas ir atmintis.

I S B N  9 7 8 - 6 0 9 - 4 7 9 - 2 2 8 - 1


	Natos
	Kurmis
	Briedis
	Kojos
	4 Virselis

